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PREÂMBULO 

 

A coordenação municipal é uma equipa estrutural que representa os 

mentores a nível dos municípios e distritos dentro do Projecto Rede 

Suporte Educacional.  

 
 

CAPÍTULO I 

(Missão, Visão e Valores) 

 

Missão 

Levar a educação e a formação contínua em todo o país e a todos 

os indivíduos, promovendo os lares morais, cívicos e éticos. 

 

Visão 

Ter uma sociedade em harmonia suportada por valores morais, 

cívicos e éticos e que tenham na educação e formação contínua as 

principais alavanca para o desenvolvimento socioeconómico 

sustentado. 

 

Valores 

A responsabilidade, o compromisso, e a dedicação à sociedade 

são valores essenciais que pautam a conduta da educ, que teem 

no amor ao próximo, o respeito, a consideração, a integridade e a 

transparência valores basilares, onde assentam os pilares da sua 

edificação.  

 

 

CAPÍTULO II 

(Objectivos) 

 

Objectivo geral 

 

 Organizar os municípios no intuito de melhorarmos a interacção e 

a cooperação entre os mentores e a Equipa de Projecto Rede 

Suporte Educacional. 

 

Objectivos específicos 

 

 Os objectivos gerais serão operacionalizados por quatro (4) 

específicos: 
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 Traçar, dinamizar e realizar as actividades e reuniões locais, bem 

como a participação activa na reunião com os coordenadores, na 

Fundação, quando solicitados;  

 

 Criar e realizar actividades que visam dinamizar e desenvolver o 

município e o processo de recrutamento e inserção de mentores 

no Projecto RS; 

 

 

CAPÍTULO III 

(Constituição Directiva) 

 

Os municípios são coordenados por uma equipa entrelaçada por três (3) 

mentores eleitos com mandato renovável no prazo de 1 ano: 

 

1. Coordenador 

2. Vice-coordenador 

3. Secretário 

4. Coordenadores distritais 

 

 

CAPÍTULO IV 

(Funções) 

 

Coordenador 

 

1) Inspeccionar as actividades distritais 

2) Dirigir as reuniões municipais ou delegá-las a um dos seus 

aliados; 

3) Coordenar as actividades a nível do município; 

4) Apresentar o relatório mensal de actividades municipais à 

F.A.EDUC; 

5) Planificar com a sua equipa as actividades municipais ou inter-

municipais que promovam a boa relação interpessoal entre os 

mentors e a solidariedade educacional nos municípios; 

6) Dar a conhecer à Fundação sobre as reuniões ou actividades a 

serem realizadas a fim de representar-se por meio de um dos 

elementos do RS-EDUC 1. 

7) Avaliar qualitativa e quantitativa as actividades realizadas no 

município; 
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Vice-coordenador 

 

1) Dirigir as actividades e reuniões na ausência do coordenador; 

2) Auxiliar o coordenador nas reuniões e actividades; 

3) Ambientalizar o local das reuniões; 

4) Motivar o pessoal antes das reuniões; 

5) Verificar e inspeccionar o estado dos distritos do município. 

 

Secretário 

 

1) Redigir as actas e relatórios das actividades e/ou reuniões;  

2) Digitalizar os documentos solicitados e precisos; 

3) Preparar as visitas com os mentores às famílias;  

4) Informar o pessoal sobre as conclusões das reuniões gerais; 

5) Informar o pessoal sobre notícias da sociedade;  

6) Elaborar cartas de solicitação em caso de urgência da 

intervenção da Fundação. 

 

Coordenadores distritais 

 

1) Responder pelo distrito 

2) Informar e apresentar o relatório ao coordenador municipal 

sobre as actividades realizadas a nível do distrito; 

3) Inscrever os mentores e familias à base de dados do RS; 

4) Coordenar as actividades a nível do distrito; 

5) Mobilizar os mentores e coordenadores distritais aquando de 

uma actividade. 

 

 

CAPÍTULO V 

(Actividades das comissões) 

 

As coordenações municipais movem através de reuniões, palestras, 

recreações (jogos para ambos os sexos), visitas (domiciliares, 

exploração, parques, museus, sítios históricos) e\ou outros…  

Observação: após as reuniões, a equipa pode criar um clima de 

confraternização para reforçar os laços de amizade e união entre os 

mentores. 
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CAPÍTULO VI 

(Ordem de Trabalho das Reuniões, Tempo e Pontos) 

 

Onde se traçam as linhas mestras de orientação do trabalho municipal 

e se avalie o funcionamentocom junto a Equipa de Projecto Rede 

Suporte Educacional – RS-Educ 1; 

 

Tempo 

 

A reunião acontece duas veses por mês no dia a ser difinido pela 

própria comissão e não pode durar mais de duas horas (2h) e pode ser 

intercala com uma das actividades acima referidos para enriquecer os 

encontros. 

 

Pontos  

 

As reuniões têm a seguinte ordem de trabalho:  

 

1. Ponto: Reflexão (pode ler-se um texto educativo-científico, de 

auto-ajuda ou outros de reflexão partilhada, 2 ou 3 minutos para 

cada pessoa). 

2. Ponto: Informações  

3. Ponto: Diversos1 

                                                           
1
 Pela direcção de Projecto Rede Suporte Educacional 


